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Gekomen bij de laatste bladzijdes van mijn proefschrift bekruipt mij toch wel een gevoel 
van opluchting: bijna af! Ik mag mijzelf dan ook gelukkig prijzen dat velen mij wilden 
helpen bij de totstandkoming van dit proefschrift. Ik ben hen allen erg dankbaar voor hun 
bijdrage. Echter een aantal van deze mensen wil ik graag in het bijzonder noemen. 
 

Ik wil graag mijn promotoren en co-promotoren bedanken voor het brede scala aan raad en 
daad waarmee ze mij hebben bijgestaan.  
Beste Arie, in de laatste fase van mijn promotie groeide je betrokkenheid met het onderzoek 
sterk. Bedankt voor je verhelderende en kritische kijk op de studies. Menig keer leidde 
jouw pennenstreken in mijn manuscripten tot hogere leesbaarheid.  
Beste Evert, ik was vereerd dat je bij het verlaten van AMC je betrokkenheid in mijn 
onderzoek wilde voortzetten als mijn promotor. Jouw kritische blik en altijd zorgvuldige 
feedback zijn onmisbaar geweest in de totstandkoming van alle studies. Dank voor je 
enthousiasme en inzet voor mijn onderzoek. 
Lieve Ronald en Nicolette, wellicht zijn jullie degene die de meeste eer toekomt. Jullie 
inzet voor mijn wetenschappelijke carrière en jullie interesse in mijn persoonlijke leven 
waren voor mij van onschatbare waarde.  
Lieve Ronald, al in mijn derde jaar van Medische Informatiekunde werd ik door jou naar 
het terminologiewereldje getrokken. Het begon met een simpele uitleg over classificatie 
van wijnen en groeide uit tot een groot deel van mijn promotieonderzoek. Bijzonder veel 
dank voor je wijze lessen, je enthousiasme en je intensieve en bovenal persoonlijke 
begeleiding. Jij was voor mij een lopende (technische) encyclopedie die ik altijd mocht 
benaderen. Ik ben super trots je eerste promovenda te mogen zijn. 
Lieve Nicolette, een betere mentor had ik me niet kunnen wensen. Vanaf de dag dat ik bij 
DICE en dus bij NICE betrokken raakte, heb ik jouw kennis, enthousiasme en harde 
werken als grote bron van inspiratie ervaren. Ik heb veel bewondering voor hoe jij je inzet 
voor de wetenschap, maar ook voor het reilen en zeilen van NICE. Ik wil je bedanken voor 
het vertrouwen dat je in mij hebt gehad en ik hoop dat ik in de komende tijd nog meer kan 
laten zien van wat ik van jou heb mogen leren. 
 
Ook mijn co-auteurs wil ik bedanken voor de vele uren die zij hebben besteed om dit 
proefschrift mogelijk te maken. 
 
Geachte leden van de commissie, Prof. Dr. Vroom, Prof. Dr. Bakker, Prof. Dr. Bossuyt, 
Prof. Dr. van Harmelen, Prof. Dr. Korsten,  ik wil jullie van harte bedanken voor de moeite 
die jullie genomen hebben bij het beoordelen van dit proefschrift. 
 
Ik heb het voorrecht gehad om een groot deel van mijn onderzoek in de context van NICE 
uit te voeren. Ik ben het bestuur van stichting NICE dankbaar voor de goede samenwerking 
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in de afgelopen jaren en ben verheugd dat ik mijn werkzaamheden bij NICE mag 
voortzetten. De deelnemers van de NICE registratie wil ik bedanken voor hun inzet bij het 
vastleggen van de registratiedata. Zonder hun inzet was een deel van mijn onderzoek niet 
mogelijk geweest. Veel dank ben ik ook verschuldigd aan de NICE-KIKers met wie ik met 
veel plezier werk. Voor sommige een extra woord: Lieve Eric, ook al was je mijn ge-Ja-
Maar! af en toe zat, toch zette je alles op alles om mij te helpen. Jouw aanwezigheid geeft 
een gerusstellend gevoel dat wat data betreft alles in ieder geval goedkomt. Lieve (ex-) 
datamanagers, jullie wil ik bedanken voor de leuke samenwerking en voor jullie 
onbegrensde geduld, motivatie, inzet en relativerende humor tijdens het genereren van de 
rapportages.  
 
Onderzoek doen is niet altijd makkelijk, succes en tegenslagen wisselen elkaar af. Het was 
fijn dat ik mijn vreugde en verdriet altijd kon delen met mijn collega’s op de KIK. Bedankt 
voor het luisterende oor, inhoudelijke adviezen, de leuke uitstapjes en de gezellige borrels. 
Lieve (Gita,) Ellen en Heidi, een groot deel van de sfeer ok de KIK is toe te schrijven aan 
jullie inzet. Dank daarvoor! Verder wil ik al mijn (ex-) kamergenoten bedanken voor de 
gezelligheid, maar ook voor hun geduld en verdraagzaamheid. Voor de promovendi op de 
KIK, ik ben blij dat ik deel uit mocht maken van jullie team en wens jullie veel sterkte bij 
het afronden van jullie einegn onderzoek.  
 
Daarnaast wil ik mijn paranimfen bedanken. Lieve Anneke, jouw vriendschap is al meer 
dan tien jaar een belangrijk deel van mijn leven. Voordat ik wist of ik ging promoveren of 
niet, wist ik dat jij mijn paranimf zou zijn. Ik ben trots dat je net als op mijn bruiloft, ook nu 
aan mijn zijde wil staan. Ik wil je natuurlijk ook bedanken voor je taaladviezen en je geduld 
om keer op keer mijn stukken te willen lezen. Lieve Nadia, ook onze band gaat vele jaren 
terug. Ik heb veel bewondering voor je en vind het geweldig dat jij naast mij staat tijdens de 
verdediging. 

 
Ik wil mijn familie en vrienden bedanken voor het vertrouwen in mij en de steun en 
vreugde die jullie me geven.  
De dames van de FAMS, lieve Anneke, Moniek en Sylvia, van collegae zijn we vrienden 

geworden en daar ben ik blij om. Onze uitjes zijn super gezellig en altijd een welkome 

afwisseling. Ik hoop dat we het nog lang kunnen blijven doen. Ook bedankt dat jullie in alle 

haast nog de laatste stukken wilden lezen en corrigeren. Ik hoop dat ik jullie straks ook zo 

goed kan helpen als jullie zelf met de laatste loodjes bezig zijn.  

Lieve neven en nichten, dank voor de broodnodige afleiding en voor alle niet-
wetenschappelijke activiteiten die het leven zo mooi maken. 
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Ook mijn schoonfamilie wil ik graag bedanken voor hun vertrouwen, liefde en 
enthousiasme. Lieve schoonpapa, enorm bedankt voor uw interesse en steun voor mijn 
onderzoek en voor het opvangen van Eva toen wij het heel erg druk hadden.  
 
Ahad en Ajmal, mijn grote broers, altijd hebben jullie voor je kleine zusje gezorgd. Lieve 
Ahad, van jongs af aan heb jij mij geleerd om het belang van mijn opleiding niet te 
onderschatten en mij aangespoord om niet op te geven. Lieve Haji, je kleine zusje mocht 
niets te kort komen en van jouw zuurverdiende centjes mocht ik mijn eerste computer 
kopen. Ik wil jullie bedanken voor jullie liefde, steun en het feit dat jullie er altijd voor me 
zijn. Lieve Nadia en Huma, wil ik bedanken voor alle steun die ik van jullie heb ontvangen 
in de afgelopen jaren. Ook mijn neefjes en nichtjes, Illaha, Moska, Edries, en Ilias wil ik bij 
dezen bedanken voor de afleidingsmanoeuvres in het weekend! Ik hou van jullie! 
 
Lieve mama en papa, niet voor niets is dit boek aan jullie opgedragen. Zonder jullie offers 
was ik nooit zover gekomen. Ik wil jullie bedanken voor jullie onbegrensde liefde, 
vertrouwen, de wijze lessen om positief in het leven te staan en vooral jullie stimulans om 
mijn dromen na te jagen en dit proefschrift af te ronden. Jullie zijn mijn voorbeelden voor 
het leven! Ik ben elke dag dankbaar dat ik zoveel van jullie heb mogen leren en ik hoop dat 
ik dit door kan geven aan Eva.  

 
 
Lieve Eva, je bent nog te klein om het te beseffen, maar je bent mijn belangrijkste motivatie 
om dit proefschrift snel af te ronden. Jij hebt me doen beseffen waar het leven echt om 
draait. Want elke dag met jou is er één van Geluk!  
 
Mijn lieve Nunush, al die jaren heb je me gemotiveerd en ondersteund om dit proefschrift 
tot stand te laten komen. Samen hebben we diepe dalen bewandeld, maar ook hoge toppen 
beklommen. Zonder jouw liefde en steun was ik verloren. Dank voor alle mooie momenten 
en dat er nog vele mogen volgen! Nu ik klaar ben met mijn onderzoek en jijzelf aan de 
schrijf gaat, zal ik als een echte vrouw iets vaker je overhemden strijken .  


